Stricker
Dynamisch zitten en rijden

• City Kid
• City 7
• City Compact
(vouwbike)
• Ultra Light
• Smart Lipo
(elektr.ondersteuning)
• Free Lipo
(elektrisch)
• Lupo Lig
• Puma 3-wiel off-road
• Jaguar 3-wiel
(elektrisch)
• Lomo
• Lomo 360
• Transporter

Uw importeur voor hoggi.de

Stricker de nummer 1 in handbikes
Al sinds 1989 zijn Reiner en Edgar Stricker bezig met het
ontwikkelen van handbikes, accessoires en vernieuwingen,
die het voor de rolstoelrijder makkelijker maakt, grotere
afstanden af te leggen, sport te bedrijven, beter te
functioneren of te recreeren. Met deze ontwikkelingen en
vernieuwingen zijn zij vaak marktkeider en trendsetter.

Stricker heeft een uitgebreide range aan bikes nl:

De Stricker aankoppelbikes zijn eenvoudig aan alle vastframe
rolstoelen te koppelen  zonder adapter.(dus geen extra gewicht
aan je lichtgewicht rolstoel). De rolstoelrijder kan in zijn eigen
rolstoel blijven zitten en hoeft geen transfer te maken naar een
onwennige andere rolstoel. Door middel van 3
verstellingsmogelijkheden, kan de Stricker   ook in een ideale
positie ingesteld worden, maar ook eenvoudig aan de volgende
rolstoel   gekoppeld worden. Uitermate geschickt voor de
herinzetbaarheid.
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Manuele aankoppelhandbikes (City Kid, City 7, Ultra Light).
Electrisch ondersteunde en geheel electrische
aankoppelhandbikes (Smart Lipo, Free Lipo en Lomo Lipo).
3-wiel bikes met of zonder electrische ondersteuning
(Puma) eventueel ook Off-Road.
Ligbikes (Lupo) eventueel ook met
electrische ondersteuning.
Vouwhandbike (City Compact)
Voorzetwiel (Lomo 360 en Lomo)
Voor Off-Road of op het Strand. (Off-Road wielen,
Tumboroler en Roleezwielen)
Hometrainers (Kinetic)
Aanhanger.

City kid
Wielmaat
Aandrijving
Versnellingen
Aanbouwsteun
Remmen
Asafstand
Kleuren

City 7
Wielmaat
Aandrijving

Versnellingen
Aanbouwsteun:
Remmen
Asafstand
Kleuren
Afwijkend model

: 20”en 24”.
: ketting met afschermbuisjes of
  onderhoudsvrije aandrijfriem.
: 7, 8 of 11 in de naaf.
: pootjes afklikbaar en h/l verstelbaar.
  (optioneel met wielen).
: Terugtraprem, optioneel knijprem
  via draaigreepschakeling.
: vanaf 84 cm.
: zwart, zilver, Dormant rood en blauw.
: jeugduitvoering.terugrijmogelijkheid.
  tetra-uitvoering met kinschakeling en
  speciale Tetra-grepen.

: 16”.
: ketting met afschermbuisjes.
: 5 versnellingen in de naaf.
: pootjes afklikbaar en h/l verstelbaar.
  (optioneel met wielen).
: terugtraprem, optioneel knijprem
  via draaigreepschakeling.
: vanaf 76 cm.
: Zwart-zilver-Dormantrood en Dormantblauw.

City compact
Wielmaat
Aandrijving
Versnellingen
Aanbouwsteun
Remmen
Asafstand
Kleuren

: 16”.
: tandriem.
: 5 of 7 versnellingen in de naaf.
: optioneel.Pootjes afklikbaar en h/l
  verstelbaar.(optioneel met wielen).
: terugtraprem.
: vanaf 84 cm.
: zwart en zilver.

Ultra light
Wielmaat
Aandrijving
Versnellingen
Aanbouwsteun

Ook als Tertra uitvoering
Ook als Para uitvoering

Remmen
Asafstand
Kleuren
Afwijkendmodel

: 20”, 24” of 26”.
: Ketting met afschermbuisjes.
: 72. 3 (naaf ) x 8 (derailleur) x 3 (bovenbladen).
: Pootjes afklikbaar en h/l verstelbaar.
  (optioneel met wielen).
: Schijfrem en V-rem op de velg.
: vanaf 89 cm.
: zwart en zilver.
: Tetra-uitvoering met terugtraprem,
  kinschakeling en speciale Tetra-grepen.

Electrodrive

Lipo Smart
Wielmaat
Aandrijving
Rijmogelijkheid
Accu
Versnellingen
Aanbouwsteun
Remmen
Asafstand
Kleuren
Opties
Afwijkendmodel

Ook als Tertra uitvoering
Ook als Para uitvoering

: 16”, 20” of 24”.
: ketting met afschermbuisjes.
: op eigen kracht, elektrisch ondersteund
  (traploos instelbaar) en geheel elektrisch
  via duimgas.
: 1 x 11,6 Ah Lithium Ion 36V.
  (actieradius 40-50 km bij meetrappen).
: 8 versnellingen via derailleur,
  optioneel 16 via Mountaindrive.
: pootjes afklikbaar en h/l verstelbaar.
  (optioneel met wielen).
: Schijfrem en V-rem op velg.
: vanaf 89 cm.
: Zwart en zilver.
: 2 accus (ipv 1) met omschakelaar op stuurkast.
  Extra gewichten aan voorwiel.
: Tetra-uitvoering met terugtraprem,
  kinschakeling en speciale Tetra-grepen.

Ook als Tertra uitvoering
Ook als Para uitvoering

De Smart Lipo is ook te verkrijgen in
Kids, Electrisch ondersteund, volledig electrisch uitvoeringen.

Electrodrive

FREE Lipo
Wielmaat
Rijmogelijkheid
Accu`s
Aanbouwsteun
Remmen
Asafstand
Kleuren

: 16”of 20”.
: Geheel elektrisch via draaigas of duimgas.
: 2 x 11,6 Ah Lithium Ion 36V.
  (actieradius 50-60 km).Akkukeuze via schakelaar.
: pootjes afklikbaar en H/L verstelbaar.
  (optioneel met wielen).
: schijfrem en V-rem op velg.
: vanaf 80 cm.
: zwart en zilver.

Lupo ligbike
Wielmaat
Aandrijving
Versnellingen

Bijzonderheden
Remmen
Kleuren
Afwijkendmodel

: 26” voor en 2 x 20”achter.
: Ketting met afschermbuisjes.
: 27. 3 (omwerper bovenbladen) x 9
  (derailleur) via draaigrepen links of
  rechts,en optioneel Mountaindrive.
: in 2 delen uit elkaar te halen.
  Rugleuning hoekverstelbaar en
  verschuifbaar naar voor/achter.
: Schijfrem en V-rem op de velg.
: zilver.
: Tetra-uitvoering met terugtraprem,
  kinschakeling en speciale Tetra-grepen.

Elektrische ondersteunde uitvoering en geheel elektrisch rijden via duimgas

Ook als Tertra uitvoering
Ook als Para uitvoering

Puma 3wiel
Wielmaat
Aandrijving
Rijmogelijkheid
Optioneel
Versnellingen
Remmen
Kleur
Afwijkendmodel

: 16” voor en 20”achter.
: ketting met afschermbuisjes.
: op eigen kracht
: met elektrisch ondersteuning
  (traploos instelbaar) en geheel elektrisch via duimgas.
: 24 versnellingen.8 (derailleur) x 3(bovenbladen)
: Schijfrem op rechterachterwiel en V-rem op velg.
: zilver.
: Tetra-uitvoering met terugtraprem,
  kinschakeling en speciale Tetra-grepen.

Strandversie met ballonwielen.
Offroadversie met dubbele achterwielen.

Jaguar 3 wiel
Wielmaat
Rijmogelijkheid
Optioneel
Versnellingen
Remmen
Kleur
Afwijkendmodel

: 16” voor en 20”achter.
: Trappen via trappers.
: met elektrisch ondersteuning
  (traploos instelbaar) en geheel elektrisch via duimgas.
: 24 versnellingen.8 (derailleur) x 3(bovenbladen)
: Schijfrem op rechterachterwiel en V-rem op velg.
: zilver.
:Tetra-uitvoering met terugtraprem,
  kinschakeling en speciale Tetra-grepen.

Lomo
Uitvoering
Aankoppeling
Kleur
Opties

: 16” voorzetwiel met stuur.
: via automatisch inkliksysteem.
: zwart en zilver.
: aanbouwsteun, schijfrem, bagagedrager.

Lomo 360
Uitvoering
aankoppeling
Kleur
Opties

: 16” voorzetwiel.
: via automatisch inkliksysteem.
: zwart en zilver.
: vouwrolstoel met stuur.

Hometrainer
Type

:Kinetic 16”of 20”
:Kinetic 24”of 26”
:Forma Mobil tafelmodel
:Forma Fix wandmodel.

Tumboroller
Ligrolstoel voor zwembad of strand.

Strandwielen
Roleez, incl. assen (12 of 12,7 mm)

Transporter
Uitvoering :

: Transporter
: Transporter met koppeling via aanhangerkoppeling d.m.v. staufblokken.
  (tbv vastframerolstoelen).
: Transporter met koppeling via aanhangerkoppeling met dwarsbuis.(tbv vouwrolstoelen).
: Transporter aanhangerkoppeling met bevestiging via staufblokken.
: Transporter aanhangerkoppeling met snelkoppeling.
: Transporter duwbeugelhandgreepklemmen per kant.
: Transporter duwgreepverlengingsset aan rolstoel.

accessoires

Een greep uit de collectie accessoires : Bagagedrager, crancks en
grepen, klickfix, wielen aanbouwsteun, aanbouwsteun, verlichting,
mand, tas, etc.  

Tetra greep

Kinschakeling

Tetra draaigreep

Tetra paaltje

clickfix
houder

Voetplaat
stricker
Draaigreep
schakeling

Tas tbv Lomo en
City compact

Bagage
drager

Offroad
wielen

Clickfix mand en tas
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